
 
 
 

 The AbbVie Innovation Award                               לחדשנות AbbVieפרס 
 

פתרונות  .היא יצירת ערך מוסף באמצעות פתרונות חדשים לצרכים קיימים, או באמצעות יצירת פתרונות לצרכים חדשים )Innovation"חדשנות" (באנגלית: 
שווקים, מדינות, אלה מושגים על ידי פיתוח או שימוש במוצרים, תהליכים, שירותים או טכנולוגיות יעילים יותר מבעבר או על ידי רעיונות בשלים שמתאימים ל

 (ויקיפדיה)לל החברה דרך, בצורה שתשפיע על כ-... חדשנות נחשב לתהליך, המחבר רעיונות פורצי .או חברות שמוכנות ומעוניינות לקלוט אותם

 חדשנות מחפשת משמעות 
מערכות הבריאות ברחבי העולם, לרבות בישראל מתמודדות עם אתגרים רבים. ביניהם, סבל אנושי ופגיעה באיכות 

כלכלי של הטל עלייה בתוחלת החיים, הנשאינן מדביקות את קצב ה החיים של חולים ובני משפחתם, מגבלות תקציב
חדשנות היא כלי  .בעולם) ועוד מכלל עלויות שירותי הבריאות 75%-ים כווצבים רפואיים קשים (המהממחלות כרוניות ו

 עם אתגרים אלו. מרכזי בהתמודדות 
 

האתגרים הבריאותיים שיש צורך בגישות חדשות להתמודדות עם ים מאמינאנו . AbbVieב  עיקרון מובילהיא  חדשנות
 יםשתפמלכן, אנו להשקפתנו, ניתן לקדם חדשנות באמצעות דיאלוג פתוח ושיתוף פעולה רחב היקף.  .העומדים בפתח
על מנת למצוא  שונותוקבוצות מדעיות ממשלתיים מטפלים, ארגונים רופאים ואקדמיה, עמותות חולים,  פעולה עם גורמי

במסגרת זו, בחרה החברה לתמוך גם במטרות ובפעילות של  לחולים ברחבי העולם.טובים יותר פתרונות 
TEDMED Israel וזאת כדי לקדם את שיח הבריאות בישראל ולהוביל למציאת פתרונות חדשים ויצירתיים לאתגרים ,

 .  האתגרים החשובים ביותר עימם מתמודדת מערכת הבריאות
 

מעוניינת להכיר במאמציהם של גופים או אינדיבידואלים בקידום ערכים אלו של  AbbVieעל בסיס העקרונות שלהלן, 
 :חדשנות, החלפת דעות פתוחה, ומציאת פתרונות משותפים לאתגרים העומדים בפני מערכת הבריאות בישראל

  לחדשנות.
 

 בשיתוף  2014 לחדשנות AbbVie פרס
AbbVie הישראלית ומעניקה פרס כספי על קידום תחום החשיבה, כושר ההמצאה והחדשנות  מוקירה את

 הבריאות והרפואה בישראל.

 בקטגוריות הבאות: , ת פורצות דרך או חדשניותעבור יוזמות, פרוייקטים או פעילויומידי שנה, פרס ניתן ה

  םיכרוניחולים טיפול ב .1
שירותים אבחון מוקדם, היענות לטיפול, מניעת מחלות כרוניות, 

 ותהטיפוליתוצאות את ה משפריםלחולים אשר 
 

  Sustainable Healthcare)( בריאות בת קיימא .2
גישור בין העלייה בתוחלת החיים ובהוצאות דרכים להתמודדות ו

 הבריאות לבין מקורות המימון המוגבלים של מערכת הבריאות
 

  חדשנות רפואית .3
 פיתוח מוצרים וטכנולוגיות חדשותיזמות פורצת דרך, 

 
 ₪  100,000שווי ההכרה: 

 ., מכל הקטגוריות₪ 20,000-ו₪  ₪30,000 , 50,000: בשווי פרסים 3
 

 ;2014 בספטמבר 1-ראשון, היום  מועמדויות תתאפשר עדהגשת 
  .award-innovationcom/.evoleroabbvie :אתרהניתן להורדה ב (בעברית או אנגלית), מועמדות טופסיש למלא 

 ; את הטופס והחומרים יש לשלוח לכתובת המייל המופיעה באתר.ניתן לצרף חומרים תומכים, על פי המפורט בטופס
 

  .AbbVie-ו TEDMED Israel ,ynet ועדה משותפת של נציגיעל ידי וזוכים ייבחרו ה
 11-ביום חמישי, האשר יתקיים בתיאטרון ירושלים , TEDMED Israelהפרס יוענק לזוכים באירוע המרכזי של 

 .2014בספטמבר, 
 

 www.tedmed.co.ilבישראל:   TEDMEDלפרטים נוספים ורישום לארועי 
 Reboot ]Innovation Forun AbbVie's :[abbvie.evolero.comלרישום לכנס 

Reboot. 
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